
A SUA EMPRESA 

JÁ CONHECE O SESVESP? 

 

O SESVESP - Sindicato das Empresas de Segurança 

Privada, Segurança Eletrônica e Cursos de Formação 

do Estado de São Paulo é a entidade que congrega e 

representa a sua categoria econômica no Estado de 

São Paulo. 

 
Esta Diretoria tem se empenhado constantemente em 

minimizar os mais diversos tipos de problemas que as 

empresas estejam encontrando no seu dia a dia. 

 
A nossa categoria cresceu muito e, cada vez mais, 

sente a necessidade de ter como entidade 

representativa, um Sindicato forte e bem estruturado 

para assessorar seus associados. 

 
Nossa preocupação em oferecer uma prestação de 

serviço com qualidade chegou a ponto de 

implantarmos no Sindicato o Sistema da Qualidade da 

ISO 9000 e com isso termos sido o 1º Sindicato do 

Brasil a obter o Certificado ISO 9001. 

 
A certificação atingiu os seguintes produtos: 

 

 Acompanhamento de processos de licitações 

publicas do segmento de Segurança no Estado de 

São Paulo 

 Fornecimento de documentos para empresas do 

segmento, requeridos em licitações. 

 Provisão de informações para o segmento 

 Atendimento ao cliente. 



Além disso, foram criadas também, outras formas de 

auxiliá-los: 

 

 ADM - Setor Administrativo - Coordenado pelo 

Sr. Ronaldo Pena e Dr. Felipe Villarinho, onde a 

associada poderá consultar sobre circulares, 

liminares, cópias de convenções trabalhistas, 

relação de empresas, seguro de vida, etc. 

 

 DEFIN - Departamento Financeiro - Neste 

departamento a empresa poderá fazer consultas 

sobre os valores das mensalidades e 

contribuições e informações gerais de 

pagamentos. 

 

 DEJUR - Departamento Juridico - Coordenado 

pelo Dr. Felipe Villarinho onde a associada 

poderá consultar sobre legislação, convenções 

trabalhistas, outras entidades sindicais, etc. 

 

 DELI - Departamento Analítico e Informativo de 

Licitações - Esse Departamento presta 

informações sobre custos de serviço de 

segurança, legislação pertinente, encargos sócias, 

Editais e Tomada de Preço, fornecendo também, 

os atestados e declarações para as concorrências, 

alem de fornecer informações gerais e receber 

denuncias sobre empresas clandestinas. 

 

 DECOM - Departamento de Comunicações e 

Eventos - Criado com o fim especifico para 

realizar eventos, cursos, palestras, sempre com 

temas atuais dirigidos a nossa categoria, onde 

buscamos oferecer aos profissionais do setor um 

melhor aperfeiçoamento e desenvolvimento. 

 

 BALÇÃO DE EMPREGOS - Caso sua 

empresa esteja precisando de funcionários 

específicos do setor de segurança, inclusive 

pessoas com deficiências, (exceto vigilantes), 

poderá consultar os currículos em nosso site. 



 SEGURO DE VIDA / RESPONSABILIDADE 
CIVIL / MULTIRISCOS - Os associados são 
beneficiados por apólices atrativas para seguro 

de vida em grupo e responsabilidade civil. 

 

 MÉDIA SALARIAL DA CATEGORIA - 

Periodicamente são emitidas duas médias 

salariais. Uma para o setor de Segurança Privada 

e outra para o setor de Cursos de Formação, 

abordando cargos específicos de nossa categoria. 

 

 CIRCULARES - Quase que diariamente, o 

SESVESP emite circulares, enviando copias de 

Leis, Decretos, Medidas Provisórias, Pareceres e 

outras informações imprescindíveis à atualização 

dos associados. 

 

 REVISTA SESVESP - Publicação bimestral, 

com notícias políticas, governamentais e gerais 

de interesse da categoria. 

 

Esses são alguns dos vários serviços que o SESVESP 

presta as suas associadas, visando facilitar sua 

administração diária. 

 
O SESVESP, hoje, conta com um quadro de 15 

funcionários e uma estrutura administrativa moderna, 

que está à sua disposição para auxiliá-los em suas 

dificuldades. 

 
A Diretoria do SESVESP se reúne todas as terceiras 

3ªs feiras do mês a partir das 16h00. Essas reuniões 

são abertas a todas as empresas associadas que 

queiram participar, trazer sugestões e verificar de 

perto, a luta e os trabalhos constantes realizados pelos 

Diretores que buscam, incessantemente, a solução dos 

problemas que atingem nossa categoria. 



Fazer parte do quadro social do SESVESP, é poder 

contar com a parceria de quem conhece os problemas 

do nosso mercado e se preocupa em fazer, cada vez 

melhor, o seu papel de representante de uma categoria 

econômica. 

O investimento para associar-se é: 

 

 Mensalidade: R$ 195,30 

 Contribuição Confederativa: Empresas com 

efetivo de vigilância em até 71 paga-se o valor 

de R$ 347,20 fixo. 

 Acima de 71 efetivos R$ 4,88 multiplicado 

pelo nº de efetivo da empresa; 

 Taxa de Filiação: correspondente a um piso 

do vigilante vigente à época da inscrição. 


